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ATA 

450ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

  

No dia 03 de novembro de 2020 foi realizada, via remota, pelo programa Google Meet, 

das 10h00 às 13h00, a 450ª Reunião Ordinária do Pleno do Conselho de Cultura do Distrito 

Federal, com a presença dos seguintes conselheiros e conselheiras: 

  

•        Wellington José Lourenço de Abreu – Presidente do Conselho 

•        Fernanda Barbosa Adão - Conselheira Titular 

•        Iariadney Alves da Silva – Conselheira Titular 

•        Rita de Cássia Fernandes de Andrade - Conselheira Titular 

  

A assessoria foi realizada pela Secretária Executiva, Joana Macedo. 

         Ao verificar o quórum mínimo necessário à abertura dos trabalhos, o Presidente do 

Conselho de Cultura do Distrito Federal, Sr. Wellington Abreu, às 10h15, deu início à reunião 

ordinária com os seguintes assuntos: 

10h15 -INFORMES 

o Efetivação de Rita Andrade; 

o Recomendação ao MP - respostas  

ORDEM DO DIA 

10h50 – Abertura 2º Certame: Eleições CRCs; 

11h10 - Lei Aldir Blanc: Balanço de pagamentos; 

11h40 - Decisão do TCDF; 

12h10 - FPC - Audiência pública e regulamentação. 

 

 

O Presidente do Conselho de Cultura do Distrito Federal, Sr. Wellington Abreu, iniciou 

as atividades informando sobre a publicação do Edital de segunda chamada para composição 
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dos Conselhos Regionais de Cultura que não atingiram o certame anterior. Informou que diante 

da ausência de todos representantes do Governo do CCDF, não seria possível deliberar sobre 

pautas importantes. Relatou sobre a determinação pelo Secretário de Cultura, Bartolomeu 

Rodrigues, a pouco minutos antes da reunião que os representantes do Governo não 

participariam devido a imensa demanda pela Lei Aldir Blanc, onde todos deveriam estar 

voltados a ela naquele momento. Disse que iria tomar as providências cabíveis, uma vez que 

não houve manifestação oficial, mas sim pelo grupo de whatsapp pouco instantes antes da 

reunião acontecer. Ressaltou sobre a plenária ser soberana, uma escuta pela comunidade, 

majoritária e o CCDF estava sendo tratado desrespeitosamente, numa atitude política. Disse 

que a Sociedade Civil vem sendo atacada há um ano e oito meses e a pauta desta reunião estava 

voltada para tratar justamente sobre a Lei, seus pagamentos, o Fundo remanescente do Fundo 

de Apoio à Cultura - FAC e o Fundo de Política Cultural - FPC. Explanou que se a Secretaria 

tivesse acatado a solicitação do CCDF há seis meses pela regulamentação do Fundo de Política 

Cultural não haveria esse impasse pela Lei Aldir Blanc.  

Neide Nobre, comunidade cultural, disse ser muito grave a postura pelo Governo pois a 

comunidade precisa de respostas. Sugeriu a todos presentes que comunicassem seus respectivos 

grupos sociais, além de um levante nas redes da própria Secretaria de Cultura na busca por 

respostas e satisfações imediatas. Débora Aquino concordou com a sugestão da Neide e 

explicou que não há possibilidade de votação na reunião, porém a pauta pode ser conduzida 

pois existem questões importantes que devem ser debatidas. Débora lembrou que no Regimento 

não há possibilidade de votação, mas o direito a palavra permanece. O presidente do Conselho, 

Wellington Abreu, seguiu então com a pauta.    

Wellington informou sobre a solicitação de afastamento do CCDF pelo Conselheiro 

Divino Gomes diante da pandemia, da qual já estava vencida. Explicou então que a Conselheira 

Rita Andrade o vem substituindo já há alguns meses e solicita que ela seja efetivada como 

titular. Divino Gomes será notificado da decisão e terá 15 dias para se defender, se há realmente 

o interesse em continuar, apesar do regimento Interno determinar seu afastamento diante do seu 

tempo ausente e Rita precisa ter o respaldo pois já é conselheira.  
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Ao ser questionada pelo presidente, a Secretária Executiva Joana Macedo informou que 

não houveram respostas pelo Ministério Publico referente as documentações enviadas sobre a 

Portaria Conjunta 05 – Rede Integra Cultura nem sobre a FUNPAC.  

A palavra foi aberta para a comunidade cultural fazer suas manifestações. 

Ankomárcio informou sobre a reunião realizada junto à SECEC e a comunidade cultural 

que muitas vezes não se sentem representadas em suas falas. Relatou sobre a situação de 

pandemia que se estende desde o início do ano sem previsão de término, e desde então a 

emergência nunca chega. Disse estarem presentes pessoas reconhecidas pela sua arte, mas 

nunca participaram de algum certame pelo governo por não possuírem habilidade com as 

escritas, planilhas, leis e aquele momento seria o de escuta e falas diretas e claras a partir da 

própria necessidade. Disse também que o movimento cultural precisa se mobilizar para 

conseguir alguma coisa real e diretamente ligada ao que precisa, principalmente nas periferias. 

Para o movimento cultural seguir uma bandeira só é preciso participação de todos, mas muitas 

vezes aparenta interesse somente de alguns. Sugeriu como forma de desburocratização do 

acesso aos editais fossem repensadas as pontuações válidas, considerando notas mais baixas, 

assim como a utilização da Lei Aldir Blanc para pagar um edital (Regionalizado) já analisado 

viável de pagamento.  

Rênio Quintas disse que a Frente Unificada nunca afirmou representar todos os 

movimentos culturais da cidade e todas referências estão em reuniões abertas e públicas, todas 

decisões foram democráticas. Representam quem aparece com questões, se não aparecem, não 

há o que deliberar ou agir. Relatou a apresentação de 5 cartas a SECEC referenciando os 

problemas, tanto do FAC Regionalizado (22 milhões) quanto de Áreas Culturais (58 milhões) 

e apesar de terem sentando junto com o subsecretário João Moro, não foram atendidos. Disse 

que o Governo atual aposta na divisão do movimento e aproveita da possibilidade da pandemia 

e a população não poder ir pra rua se manifestar. Segundo Rênio, diante do desrespeito 

vivenciado nestes momentos atuais seria a hora de correr o risco e ir pra rua reivindicar os 

direitos. Os grupos culturais quanto mais discutirem, mais fortalecidos ficam, ninguém é dono 

da cultura e todos tem o direito de lutar pelas suas frentes. Explanou estarem junto ao Ministério 

Público para a realização de um Termo de Ajuste e Conduta pelo FAC, para que os pontuados 

pelos editais do FAC recebam a nota de corte justa, além do lançamento dos Editais de Áreas 
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Culturais e de Manutenção de Espaços, caso seja necessário irão abrir uma ação civil conjunta, 

vulgo o desrespeito à instancia máxima representativa do SAC na reunião. Questionou a 

diferença entre volume recebido e distribuído pela Lei Aldir Blanc. Gastam milhões em obras 

para mostrar serviço, mas deixam a população na miséria.               

A Conselheira Iara Alves falou sobre a indignação que a Sociedade Civil estava sentindo 

no momento, pensa ser uma ação de desestruturação do CCDF por parte do Governo e todos 

devem se alinhar em suas ações. No quesito representatividade, relatou sobre sua história (preta 

de periferia) e estar no Conselho atualmente se deu pelo fato de não acreditar na política que 

era feita. Disse ter construído com outras mulheres um ponto de cultura de São Sebastião, que 

não teve seu projeto do FAC aprovado na época por serem “muito novas” conforme o parecer 

emitido, apesar da trajetória de trabalho e luta. Acredita que não representa a periferia, mulheres 

pretas, sapatonas, mas sim é uma delas e tenta trazer para o Conselho elas. Entende a fala do 

Ankomárcio ao dizer que não se sente representado pois muitas vezes também se sente assim, 

porém é necessário ter vozes pelos coletivos que ele defende assim como as dela e pensa ser 

necessário trazer tudo junto. Disse sobre a necessidade de respeito pela comunidade ao Comitê 

Consultivo criado para levantar vozes, levar propostas da sociedade na construção da Lei, 

principalmente diante da falta de respeito do Governo ao mesmo. Foi pensado um acesso aos 

que não possuem o Cadastro de Ente e Agente Cultural – CEAC, aos que nunca tiveram 

oportunidade de pleitear um FAC, e isso precisa ser levado em consideração. No que se refere 

ao Palhaço Mandioca Frita, quem possui muito apreço, entre tantos outros não receberam o 

Edital de Premiação, relatou que o foco tem que ser na estrutura, que ela está engessada e precisa 

ser mudada para um olhar mais humano, pela história de vida que está sendo descrita ali. Disse 

que isso foi sentido pelos Conselheiros ao analisarem o Edital de Apresentações On-line.       

Rita Andrade disse estar indignada com a postura da SECEC devido o boicote feito ao 

CCDF, pois o argumento de uma pauta densa pela Secretaria de Cultura para pagar 96 pessoas 

pela Lei Aldir Blanc além do Festival de Cinema é desrespeitoso, não condiz com o papel de 

uma Secretaria de Cultura, pois são ações feitas há muitos anos. Disse também que a reunião 

do Conselho com a sociedade, aberta a comunidade, agendada desde o começo do ano, deve 

ser uma prioridade na SECEC, que a mesma deve estar disposta a construir, dar respostas, 

comunicar os andamentos dos trabalhos à comunidade cultural aflita, principalmente numa 
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pauta tão importante com a do dia. Explanou sobre ações do Governo em desestruturar o CCDF, 

como a não comunicação dos andamentos dos processos, não encaminhamento dos editais, não 

informam ações tomadas mesmo sendo garantido na Lei Orgânica da Cultura - LOC a discussão 

preliminar com o CCDF para que a comunidade esteja participando das ações da Secretaria. 

Questionou a não divulgação dos editais emergenciais pela Lei Aldir Blanc, já prontos, até o 

momento diante do curto prazo para efetivar os pagamentos. Reforçou que os editais da Lei 

Aldir Blanc não podem se misturar aos do FAC por serem aportes diferentes e a não divulgação 

dos primeiros sugere a intenção de retorno do saldo aos cofres públicos.     

Lucas Rafael, comunidade cultural, falou ser uma vergonha a atitude do governo, que o 

atual CCDF é o mais diverso em suas vozes pelo direito de expressar opiniões, com paridade 

de gênero, pessoas negras, da periferia, sendo a maior oportunidade de diálogo entre governo e 

sociedade. Falou sobre a facilidade do governo em discursar, mas não em atender as 

solicitações. Como integrante do Comitê Consultivo da Lei Aldir Blanc, acreditava obter 

respostas nesta reunião já que o comitê não recebe nenhum retorno há um mês. Solicitou a 

imediata publicação dos editais e disse compreender a posição da comunidade quando pede que 

a verba seja revertida ao Edital Regionalizado, pois o Governo Distrital parece estar alinhado 

ao Federal no que diz respeito a retornar a verba aos cofres públicos para construção de obras. 

Falou sobre a necessidade da Secretaria responder ao que foi solicitado e o momento seria nesta 

reunião.   

Raimundo Nonato, comunidade cultural, relatou que o atual governo tem agido de 

maneira estratégica para dividir o movimento para governar, com ações como essa ausência na 

reunião pelo governo, que ele considera um boicote. Disse ser necessário acalmar os ânimos 

para não perderem força nem sair da unidade, seguir o que está no regulamento, solicitar 

explicações oficiais e dar continuidade a pauta.  

No que se refere a pauta, quanto as eleições para composição dos Conselhos Regionais 

de Cultura, Wellington explanou sobre boicotes ao CCDF pelo governo/administrações para a 

não contemplação do pleito. Sobre a decisão do Tribunal de Contas ter determinado a imediata 

execução do saldo remanescente de 2019, disse que o Estado deve pagar e esse sim seria um 

ponto de ir pra rua com bandeiras, pois com esse pagamento o FAC Regionalizado seria 

contemplado neste momento emergencial.            
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Dayse Hansa, ressaltou que o atual conselho é o primeiro eleito por voto popular e é 

preciso fortalecer essa vitória. Acredita ser positiva a criação de vários movimentos pois indica 

uma autonomia por todos, assim como o coletivo de espaços culturais vem lutando pelo edital 

de manutenção que não acontece há dois anos e vem afetando toda uma cadeia produtiva. Disse 

que cada um tem o direito a autonomia, porém o que está sendo necessário é o encontro de 

todos movimentos numa fala de aproximação. Disse estar surpresa com a ausência do governo 

pois havia se preparado para tratar na reunião sobre a refundação da Fundação Cultural, pois a 

seu ver muitas coisas seriam resolvidas voltando o fomento para a Fundação e as políticas 

publicas para a SECEC, como era antes e funciona em outros estados. Disse que o sistema 

colapsou e não existe condições de esperar mais dois para liberação de um recurso. Orientou 

para todos refletirem sobre o que é o Fundo de Apoio à Cultura e a quem ele se destina. 

Defendeu que deveria ser destinado uma quantia maior de fomento a grupos jovens, iniciantes, 

pois são os que não possuem acesso como os agentes culturais com carreiras já consolidadas na 

cidade. Gostaria que novas pessoas tivessem o acesso ao fundo. Expôs a necessidade de 

encontro nos pontos de convergências da luta ao presenciar uma sala cheia, com 50 pessoas, 

abandonada pelo Governo e questionou se isso representava uma ruptura no diálogo com a 

instância mais legítima do movimento cultural eleita pelo movimento popular. 

Débora Aquino desse se sentir contemplada pela fala da Dayse. Ressaltou, ao analisar o 

regimento interno do CCDF, que não há vedação para votação sem a participação do governo, 

ou seja, a reunião poderia seguir normalmente. Sugeriu a aprovação de vários projetos pra gerar 

desconforto, pela deliberação do CCDF nesta reunião sem a participação do governo.  

Ankomárcio relatou que toda luta nasce da necessidade, da insatisfação, e discordar não 

separa, mas sim traz uma nova visão. A construção de mais canais de comunicação aumenta o 

movimento e com isso demonstra a responsabilidade do governo com o próprio movimento. 

Disse que 97 inscritos pela Lei Aldir Blanc demonstra a falta de articulação e segue a favor do 

governo podendo alegar uma falta de interesse da população pela baixa procura. Quer que todos 

sejam responsabilizados caso a verba da lei Aldir Blanc retorne aos cofres pois, segundo ele, 

ignorar o Edital Regionalizado com valores que se encaixam na Aldir Blanc pode resultar na 

perda de oportunidade em contemplar a comunidade cultural inteira. Relatou que a luta é antiga 

e não se resume a estar em lados, mas existe um movimento que precisa ser ouvido. Seguirão 
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lutando, trazendo novas demandas para dialogar com todo setor cultural. Finalizou informando 

que não estão divididos, porém conscientes das demandas adormecidas que agora precisam ser 

ouvidas. A luta não é partidária, mas sim pelo trabalho.  

Renato Nunes explanou que o ingresso ao FAC é algo que incomoda a todos e sobre a 

necessidade de revisão de avaliação dos projetos e fiscalização do investimento. Disse que cada 

movimento defende sua particularidade, mas chegou a hora de todos movimentos se levantarem 

juntos numa causa justa. 

Rita Andrade informou que pela divulgação da lista foram contempladas 96 pessoas na 

linha 01 da Aldir Blanc, ou seja, todo saldo remanescente desta linha deve ser lançado para 

linha 03. Solicitou a imediata publicação dos editais Aldir Blanc que já estão prontos. Ao ser 

questionada por Rênio sobre o remanejamento dos valores que sobraram e os lançados nos 

editais futuros, Rita explicou que tal situação já havia sido pensada e existe a autorização de 

remanejo principalmente para os editais de bolsas que são de simples prestação de contas e todo 

remanejamento está previsto na lei. Reforçou que o Tribunal de Contas já sinalizou que existem 

50 milhões do FAC que precisam ser editalizados. Disse serem lutas diferentes, porém são 

direitos que devem ser respeitados e ações devem ser feitas. Pediu urgência no lançamento de 

editais para os espaços culturais que estão fechando as portas. 

Rênio Quintas disse que gostaria de sair da reunião com um encaminhamento ao 

Ministério Público de um ataque para que possa ser ajustado o valor de 50 milhões e um Termo 

de Ajuste e Conduta à Secretaria para entrar entrar com uma Ação Civil Pública cautelar de 

imediata liberação dos recursos que estão presos no tesouro do GDF. Explanou que a cultura é 

a parte mais frágil da cadeia e chamar artistas de privilegiados entre si segrega a mesma. Falou 

ser necessário repensar algumas normas, porém ninguém enriquece com os projetos, mas sim 

alimenta toda uma cadeia produtiva. Disse que o atual governo luta contra a cultura, com o 

Decreto 39.896 o Governo pode fazer o que quiser com o FAC e essa é uma outra luta urgente, 

assim como a discordância que o governo tem causado pelo Edital Regionalizado com 

concentração de recursos em algumas regiões administrativas indo contra o proposto no próprio 

Edital.  

Silvio Rangel disse haver um processo vicioso no FAC e na emissão dos pareceres de 

análises de seus projetos. Solicitou ao CCDF que algo seja feito para acabar com este processo 
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vicioso de uma vez, para que os andamentos aconteçam da melhor maneira possível para a 

comunidade cultural e não mais somente para o governo. Segundo Silvio, as ações devem ser 

encaminhadas direto ao MP, sem mais tentativas de argumentar, pois o Estado não está 

deixando a população trabalhar, o Governador é advogado, mas não respeita a lei. Disse 

também que a Secretaria recebe os movimentos culturais, porém não atendem ao que está sendo 

solicitado. 

Wellington relatou sobre a Secretaria em nenhum momento agir de forma emergencial 

aos editais. 

Dayse Hansa ressaltou a solicitação popular pelo não uso da conta do FAC para a Lei 

Aldir Blanc por receio de alegações infundadas no uso da verba. Relatou que para o Carnaval 

foi retirada uma parte do Fundo que deveria ter sido voltada para editais. Disse que a 

comunidade cultural não é escutada, porém a responsabilização por algo mal feito é creditado 

nos movimentos culturais. Quem faz a gestão é a SECEC, mas quem libera é a Secretaria de 

Economia e a luta é com esta segunda para a suplementação do FAC. Disse estar preocupada 

com as colocações de utilizar a verba da Lei em editais do FAC assim como a solicitação de 

considerar projetos com menores pontos, pois tal sugestão entraria em outro patamar perigoso: 

o da meritocracia. Disse também que o movimento não teve acesso aos editais, de como estão, 

sua execução ou algo sobre o que foi definido.      

Julimar Santos, gerente de cultura, componente do Comitê Consultivo, reforçou a falta 

de retorno pela SECEC. Relatou sobre a construção de um fórum de gerentes de cultura externo 

pela falta de apoio da Secretaria. Disse ser obrigação do comitê repassar as decisões, mas que 

eles mesmos estão sem respostas, porém tudo realizado no decorrer do processo foi 

disponibilizado pela Rita Andrade aos grupos. Rita ressaltou a necessidade de ações céleres 

para impedir que o dinheiro retorne aos cofres públicos. 

Kuka, comunidade cultural, explanou em relação ao desrespeito da Secretaria ao CCDF 

e aos movimentos culturais, dos quais já vem desde de o começo do ano desenhado na estrutura, 

porém foi apostado no discurso pelo diálogo que não aconteceu. A imposição da presença do 

Governo, segundo ela, já demonstra um certo autoritarismo acompanhado pelo governo 

Bolsonaro que é uma política de destruição consciente ou até mesmo inconsciente. Disse que 

as falas são sempre as mesmas e seria a hora de caminhar pra frente na luta. Em relação a Frente 
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Unificada de Cultura falou que ela abriga movimentos e essa é a diversidade. É preciso ter 

cuidado diante deste movimento político com as falas. Quanto aos editais, a falta de acesso e 

transparência dos mesmos, disse ser perigoso a postura da SECEC, que é necessário saber o 

que eles estão pensando e o recurso que sobrar deve seguir para linha 03 e não misturar FAC 

com a Lei.       

Wellington ratificou que as falas desta reunião são exigências de repostas da Sociedade 

Civil ao Secretário de Cultura, Bartolomeu Rodrigues.                

Renato, comunidade cultural, falou sobre os privilegiados e não privilegiados aos 

acessos de concorrência. Disse que ser qualificado e aprovar mais projetos não é culpa do 

proponente, assim como muitas comunidades são desprivilegiadas por não possuir educação. 

Enquanto alguns lutam para aprimorar sua escrita, outros lutam pelo que lhe é de direito para 

então ensinar como acessar, e isso vem na necessidade de agora. Disse que não se deve tirar o 

mérito de um parecerista e seus parâmetros, pois há sua história e esta deve ser respeitada. 

Quando chegar o movimento não há a necessidade de provar se faz parte da cadeia produtiva 

ou não mas, assim como os capacitados, todos devem ter a oportunidade de se capacitar também 

com respeito a realidade de cada.  

Conselheira Fernanda Adão manifestou seu repudio às essas ações recorrentes que a 

Secretaria de Cultura tem feito e se sente contemplada pela fala da conselheira Iara. Disse que 

o Governo não respeita e nunca respeitou a LOC nem os membros representantes da Sociedade 

Civil no Conselho, esta instância de participação social permanente. Relatou sobre a nova 

composição do CCDF no ano que vem, num posto eleito, representativo por meio dois CRCs. 

Num aspecto prático, disse ser difícil após tanta dedicação para contribuir e conseguir que a 

SECEC faça o trabalho dela minimamente, porém ela não faz, enganar a Sociedade Civil, pois 

todas as ações emergenciais que os Conselheiros da Sociedade Civil fizeram não obtiveram 

retorno mesmo sendo emergenciais. Disse seguir com a consciência tranquila pois tem realizado 

seu trabalho conforme seu mandato. Relatou não conseguirem prever uma ação como esta feita 

pelo Governo no Regimento Interno do CCDF e solicitou que tal possibilidade fosse revista e 

complementada no Regimento. Propôs que caso isso aconteça novamente seja feito 

individualmente uma denúncia ao Ministério Público diante da impossibilidade de deliberação 

coletiva pela ausência dos mesmos. Realizará mais esta denúncia individualmente e sugeriu que 
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todos também a façam. Propôs a construção de um texto pelos representantes da Sociedade 

Civil diante de tal desrespeito ao Sistema de Arte e Cultura – SAC, pois atos como esse fazem 

parte de um desmonte. Acredita que continuará assim e é preciso atuar estrategicamente. 

Agradeceu o apoio e incentivo dado pela comunidade cultural. Wellington apoiou o 

encaminhamento de uma nota de repúdio à todas instâncias diante do boicote político ao CCDF. 

Rênio Quintas disse que os recursos são direitos de todos e se quiserem reverter verbas 

pro carnaval com dinheiro do FAC deveriam aumentar então a porcentagem revertida ao 

mesmo. Sugeriu que todos entrassem com reclamações na ouvidoria como forma de 

representação pelo desrespeito ao movimento cultural.       

Wellington explanou que a luta  vem sendo feita pelo CCDF e diante da reconstituição 

do CRCs a força foi ampliada e não será mais tolerado o desrespeito ao Conselho. Relatou sobre 

a abertura do novo certame para composição dos que não alcançaram o pleito anterior, sendo 

muitos por força de boicotes pela SECEC. Diante da pauta tão importante para a comunidade, 

o não comparecimento dos Conselheiros representantes do Governo demonstra que não se 

importam com a comunidade cultural. A comunidade está sendo maltratada porque os editais 

lançados nunca foram tratados como emergenciais, como a convocação de análise pelo CCDF 

resultando numa demora ainda maior nos pagamentos. Questionou o que está acontecendo com 

a SECEC, pois não conseguem responder sobre a verba do FAC, dos Editais, nem da Lei Aldir 

Blanc. Disse que o problema é estrutural, que os editais estão defasados, os pareceristas não são 

declarados para a comunidade, o Governo não possui interesse em dar acesso às pessoas cegas 

e surdas mesmo sendo solicitado há mais de um ano. Explanou ser preciso alterar a maneira de 

analisar e renovar os editais, que a alteração na minuta padrão sugerida pelo CCDF não foi 

considerada.      

Marcelo, comunidade cultural, apoiou a ação de repúdio por várias linhas seguindo um 

mesmo discurso.  

Wellington informou aos presentes que a cerimônia de posse dos Conselheiros 

Regionais de Cultura será realizada no dia 17/11/2020, às 19h00, via plataforma zoom e em 

breve um convite será enviado a todos. 

Ankomárcio relatou que a reunião realizada junto ao Secretário de Cultura na semana 

anterior não foi provida de acordo algum, diferentemente do que tem sido dito nos meios de 
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comunicação. Disse ter solicitado uma revisão dos parâmetros de pontuação do FAC 

Regionalizado de maneira que contemple toda uma gama da sociedade e suas regiões. 

Complementou não ter recebido uma devolutiva concreta do governo e que a luta esta sendo 

desrespeitada pois eles devem se posicionar em relação as demandas a presentadas para então 

o movimento compreender as estratégias a serem tomadas. Relatou sobre atropelos a toda uma 

mobilização já encaminhada por pessoas que muitas vezes não dominam a escrita mas 

compreendem muito bem a arte e sua luta, como Mestre Cobra e o palhaço Mandioca Frita. 

Complementou que a área do Circo possui 1,5% da verba do FAC porém nunca ganhou um 

edital ou foi ouvido, mesmo diante da possibilidade de uma estrutura itinerante ser revertida 

pra tantas outras áreas. Ressaltou que se quiserem aumentar a verba do FAC já deve ser 

discutido como o mesmo será utilizado. O momento é de inclusão e deve ser pensado ações de 

alcance. 

Bernas Barros convidou a todos para o Festival de Cinema do Recanto da Emas, 

realizado sem o apoio governamental. No que se refere a LOC no Recanto das Emas, denunciou 

a tentativa da criação do CRC sem respeitar a Lei, que o gerente não possui nenhum subsídio, 

com novos conselheiros tentando viver de gorjeta, com esquemas e negociatas políticas na 

aprovação de projetos como se não existissem normativas. Disse não conseguir participar dos 

editais pois os concorrentes atuais são muito capacitados, sendo assim, não conseguem aprovar 

projetos embora haja o reconhecimento. Segundo Bernas, não há o fortalecimento dos artistas 

menores, pois nunca conseguem aprovar nada e agora com a pandemia, muitos estão sem 

empregos passando fome. Disse que após a posse do dia 17/11/2020 todos seguirão com a 

denúncia direto para o MP diante da cooptação do administrador no processo eleitoral para 

colocar quem lhe convém. Disse ter sido eleito honestamente por votos de artistas e não vai 

facilitar enquanto a lei existir. Apoiou os encaminhamentos das denuncias de formas 

individuais pois aos olhos do Governo artista não vale nada. Reforçou a necessidade de ensinar 

a todos a LOC e seus direitos para não haver negociações ilegais sem que ninguém saiba. Disse 

ter participado na construção da Lei e não abrirá mão de nada.  

Dani Neri, relatou serem muitos anos de luta pela cultura para ser garantida em lei. Disse 

ter sido boicotada pelo governo nos seus projetos voltados para periferia. É necessário honrar 

o caminho que o FAC tomou pra chegar até onde está, muito organizado e pensar bem na fala 
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ao acusar um olhar pelo coletivo, e é preciso se unir para encontrar uma forma de produzir. 

Outro ponto abordado foi o direito como cidadão à cultura. Apoiou a ação das denúncias ao MP 

para defender os direitos democráticos. Explanou haver duas frentes de luta: uma interna sobre 

como gerir e outra sobre porque o dinheiro não chega, essa social. Indagou qual seria a melhor 

forma de seguir com as ações ao MP. Acha um absurdo o Mandioca Frita ter ficado fora do 

edital de premiação. Rita disse que todos devem se pronunciar em seus coletivos, comitês e 

Conselhos. Manifestar com todas instancias sobre o desrespeito da SECEC com o CCDF diante 

do processo de desmonte que vem acontecendo nesta gestão, questionar sobre onde se encontra 

o dinheiro do FAC, uma vez que o TCDF afirmou a existência de 50 milhões para serem 

editalizados, e cobrar a publicação dos editais da Lei Aldir Blanc antes que o dinheiro volte 

apara os cofres do governo. 

Foi orientado então que fossem feitas denuncias individuais ao MP além da nota de 

repudio a ser enviada pelo CCDF.          

 

A reunião encerrou-se às 13h10, ficando a atribuição de redação da ata para a Secretária 

Executiva Joana Macedo. Esta ata foi redigida e submetida à apreciação dos Conselheiros e 

Conselheiras no dia 06 de novembro de 2020, aguardando manifestação de ajustes das 

Conselheiras e Conselheiros do CCDF no prazo máximo de 07 dias úteis. 

 

Brasília, 09 de novembro de 2020. 

Conselho de Cultura do Distrito Federal - estavam presentes: 

Wellington José Lourenço de Abreu  

Fernanda Barbosa Adão 

Iariadney Alves da Silva  

Rita de Cássia Fernandes de Andrade 
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CHAT 

450ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 03/11/2020 

VIA GOOGLE MEET 

 

Cacá Silva 
09:55 

Bom dia!!! 

Fernanda Morgani 
10:02 

Bom dia Co,munidade! 

Débora Aquino 
10:03 

Bom dia!!!  

Neide Nobre 
10:03 

Bom dia 

Maria Tavares 
10:03 

Bom dia! 

Débora Aquino 
10:03 

Sempre presente desde 1988 kkkkkkk 

Nômade Vídeoarte 
10:03 

Bom dia 

Débora Aquino 
10:04 

gataaaaaaaaaaaaa essa rita afff 

kkkkkkkkkkkk 

Rita Andrade 
10:04 

kkkkkk 

Circo Artetude 
10:04 

Bom dia , movimento cultural independente das satélites presente 

Rita Andrade 
10:04 

São seus olhos querida que veem o mundo bonito! 

julimar dos santos 
10:04 

bom dia pessoal, satisfação está aqui com vcs, que tenhamos um ótimo encontro  

Rita Andrade 
10:05 

Axé! 

Dayse Hansa 
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10:06 

Bom dia a todes 

Neide Nobre 
10:07 

Anciãos por informações e respostas 

Anciosos 

Neide Nobre 
10:09 

Ansiosos 

Débora Aquino 
10:11 

Cadê os conselheiros governamentais!?? 

pra gente começar!  

RAIMUNDO SOUSA 
10:11 

Bom dia Conselheiros/Conselheiras e Comunidade. Abrejos. Nonato. 

Rita Andrade 
10:11 

Bom dai! 

Robson Assis 
10:13 

Bom dia a todos! 

Dayse Hansa 
10:13 

Kkkk 

Quero dizer amanhã saudações azuis 

Renio Quintas 
10:13 

Bom dia!!!! 

Dayse Hansa 
10:14 

#foratrump 

Aris Medrei 
10:14 

Bom dia a todos ! Participarei como ouvinte apenas ! Obrigada 

Maria Tavares 
10:15 

Fechem os mics por conta da interferência 🙏🏾 

Dayse Hansa 
10:15 

Q edital? 

Iara Alves 
10:16 

Bom dia!!! 

Wellington Abreu 
10:16 
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Edital Eleições 2020 RAs que faltaram 

Débora Aquino 
10:16 

gentyyyyyyyyyy como assim cadê o governo!?? 

Dayse Hansa 
10:17 

Ahh, tendi. Gracias 

Débora Aquino 
10:17 

o queeeeeeeeeeeeeeeeeeê??? 

Nômade Vídeoarte 
10:17 

Inscrição 

RAIMUNDO SOUSA 
10:17 

Vish!!!! 

Débora Aquino 
10:17 

Isso não pode!? 

Fernanda Gabriela 
10:17 

Gente 🙏 

Débora Aquino 
10:17 

Não poderemos ter votação sem o governo! 

Nômade Vídeoarte 
10:18 

Conselheiros do governo abandonaram a reunião do ccdf 

Débora Aquino 
10:18 

Esse barto afffff 

Renio Quintas 
10:18 

Que absurdo! 

Débora Aquino 
10:18 

Corta o jeton pra começar! 

Dayse Hansa 
10:18 

Mas pode acontecer isso c reunião ordinária? 

Renio Quintas 
10:18 

Declararam Guerra! 

Débora Aquino 
10:19 

Não pode  
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RAIMUNDO SOUSA 
10:19 

O que será que aconteceu com o Bartô!!!!???? De fato assumiu ser governo com seu esplendor?! 

Débora Aquino 
10:19 

tipo isso  

Dayse Hansa 
10:19 

Gente 

Eu nunca vi isso em 15 anos 

Alaor Rosa 
10:19 

Esse não era o Secretário que queria ouvir todos e seguir a Lei? 

Débora Aquino 
10:20 

só que não 

Renio Quintas 
10:20 

Que absurdo! 

Débora Aquino 
10:20 

seguir a lei não esta tendo! 

Renio Quintas 
10:20 

É um Governo da Ilegalidade 

Rosemaria Alvez 
10:20 

BOM DIA À TODOS - ROSEMARIA PRESENTE  

Débora Aquino 
10:20 

Isso é emergencial gentY 

Renio Quintas 
10:21 

O Governo não respeita a Cultura 

Débora Aquino 
10:21 

Falo sobre isso desde sempre O FPC seria o canal!  

RAIMUNDO SOUSA 
10:21 

Exato. Falou tudo presidente! O FPC já era pra está Regulamentado.  

Nômade Vídeoarte 
10:22 

Inscrição 

Edivânia Rachel 
10:22 

Boa Neide! 
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Débora Aquino 
10:22 

me inscrevo! 

RAIMUNDO SOUSA 
10:22 

Quero me inscrever. Nonato. 

Isso Ancomarko. 

Débora Aquino 
10:23 

me inscrevo 

me inscrevo  

Circo Artetude 
10:23 

Me inscrevo 

Renio Quintas 
10:23 

Me inscrevo 

Débora Aquino 
10:27 

Nossa que poxa essa recuada do governo! 

Você 
10:29 

Ankomárcio Renio 

Nômade Vídeoarte 
10:29 

Me dera. Pança 

Fiz inscrição 

Você 
10:30 

desculpe. Ankomárcio Lucas Rafael Rênio 

Nômade Vídeoarte 
10:30 

Eu, debora, ankomacio e Rênio era a ordem 

RAIMUNDO SOUSA 
10:30 

Nonato se inscreveu também. 

Mika Ayko 
10:31 

Isso é verdade ankomarcio. Nunca nos deram voz.. E mesmo assim são promessas não cumpridas 

Rita Andrade 
10:32 

me inscrevo  

Você 
10:32 

ok, Nonato. 

e Rita 
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Maria Tavares 
10:34 

Vamo fechar os mics 

Débora Aquino 
10:36 

eles precisam justificar a falta  

Art. 29. Impedido de comparecer, o Conselheiro deverá justificar formalmente sua ausência à 

Secretaria-Geral. 

RI  

Wellington Abreu 
10:36 

sim já estou montando neste artigo 

obrigado Déborfa 

Débora  

Renio Quintas 
10:36 

Peço a palavra 

Iara Alves 
10:37 

Eu tô inscrita 

Mika Ayko 
10:37 

Minha irmã francele não tá conseguindo entrar na reunião 

Nn estão autorizando a entrada 

Neide Nobre 
10:38 

Raphael Veiga está tentando entrar 

Você 
10:40 

A solicitação ainda não apareceu ;) Ele estaria com outro nome de identificação? Saberia me dizer?  

Dayse Hansa 
10:41 

Os espaços tb estão sem edital há mais de 2 anos 

Esperávamos q viesse a aldir blanc e o edital de manutenção para somar 

Circo Artetude 
10:41 

E sobre a nessecidade de mobilização , aumentar nossa voz 

Dayse Hansa 
10:43 

gostaria de me inscrever 

Débora Aquino 
10:43 

Art. 6º O Plenário é constituído pela integralidade dos membros efetivos do Conselho de Cultura e 

deliberará por maioria simples ou absoluta. (Redação dada pela Resolução nº 2/2011 do Conselho de 
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Cultura do Distrito Federal) § 1 ° - Maioria simples consiste no maior número de votos dos presentes. 

§ 2° - Maioria absoluta consiste em metade mais um dos votos da composição integral do Conselho.  

Gentyyyyyyyyy temos maioria simples? 

se temos podemos tocar!  

Iara Alves 
10:44 

Não temos maioria simples. 

Circo Artetude 
10:44 

Nós também não acreditamos em divisão ... Mas sentimos falta do movimento em outras lutas , fiz 

vários gritos aqui e nos fóruns 

Circo Artetude 
10:46 

Se a gente luta por um caso como o do Mandica frita que sofreu AVC e ficou fora do fac emergencial 

Isso é simbólico e fortalece o grupo 

RAIMUNDO SOUSA 
10:46 

Presidente acho que devemos definir um teto de cada intervenção, para possibilitar que todos e todas 

falem. 

Raphael Veiga 
10:47 

Bom dia gente 

Circo Artetude 
10:47 

O Mandica sofre ataque no parque e isso também aconteceu em outros governos ... Quando vão 

reconhecer a importância dele na cidade 

Mestre Cobra nunca ganhou um FaC 

Tem uma demanda enorme que precisa ser ouvida 

Tereza Padilha 
10:48 

bom dia parceiros! percebo que o governo nao esta presente. Senhor Presidente porque o governo 

esta ausente?  

Circo Artetude 
10:48 

O tempo de fala tem ser igual pra geral 

Renato Nunes 
10:48 

Os parametros de avalição devem ser reavaliados... e nao só eles 

Rita Andrade 
10:49 

Gente, vamos prestara atenção no tempo! Para que todos possam falar. 

Fernanda Barbosa 
10:49 
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Políticas públicas abrangem todos. Não um ou outro especificamente. Abaixo às negociações de 

balcão. Isso e3 um desrespeito ao sac /DF.... retrocesso é o que esse governo vem plantando, é o 

pior... com saciedade civil apoiando. É uma vergonha o.que estamos passando 

Débora Aquino 
10:49 

olha neste novo Regimento interno não trata de conselheiros governamentais! 

me inscrevo  

Alaor Rosa 
10:50 

o primeiro é o Rafael. 

Tereza Padilha 
10:50 

vambora 

Renio Quintas 
10:51 

#FORATRUMP 

julimar dos santos 
10:52 

é inacreditável, inaceitável, vamos pra cima, sejamos o pesadelo de quem quer acabar com nossos 

sonhos  

Mika Ayko 
10:53 

Bom dia Julimar... 

Renato Nunes 
10:54 

Ai é roadie! 

julimar dos santos 
10:54 

olá michele do Circo Vitória, bom diaaaaaaaa 

RAIMUNDO SOUSA 
10:55 

Presidente divulgue aqui no Chat, quem estão inscritos? E sugiro que nas falas da Comunidade 

estipule um tempo de fala. Exceto os Conselheiros e conselheiras que têm prioridades. Sugestão. 

Mika Ayko 
10:55 

🙏🏾 

Nômade Vídeoarte 
10:55 

Por favor, peço que considere minha inscrição 

Você 
10:56 

Rita Lucas Rafael Nonato Dayse Hansa Débora 

Circo Artetude 
10:56 

Me inscrevo 

Você 
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10:56 

Rita Lucas Rafael Nonato Dayse Hansa Débora Ankomárcio 

Renato Nunes 
10:57 

Me inscrevo 

Mika Ayko 
10:57 

Me inscrevo. Posso? 

Você 
10:58 

Rita Lucas Rafael Nonato Dayse Hansa Débora Ankomárcio Renato Nunes Mika Ayko  

Neide Nobre 
10:58 

Iara sua fala me contempla. 

Renio Quintas 
11:00 

Bom dia Pedrancini 

Tereza Padilha 
11:01 

bom dia mestre Pedrancine! 

Neide Nobre 
11:01 

Desrespeitando o CCDF está, está desrespeitando a todos nós. 

Iara Alves 
11:02 

De todas faltas de respeito essa foi além. 

Renio Quintas 
11:02 

Principalmente por que nós alertamos sempre que a Secretaria de Cultura possa fazer uso dos 5% 

para que contrate funcionarios para assuntos emergenciais 

julimar dos santos 
11:02 

estão tentando afundar o Comitê consultivo tbm  

Kuka Escosteguy 
11:02 

Bom dia 

Renio Quintas 
11:02 

Bom dia Kuka 

RAIMUNDO SOUSA 
11:03 

Bom dia Kuka. 

Wellington Abreu 
11:03 

inscritos  

Lucas Rafael Nonato Dayse Hansa Débora Ankomárcio Renato Nunes Mika Ayko  
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Kuka Escosteguy 
11:03 

Oí, Rênio e Raimundo 

Renio Quintas 
11:03 

Benvinda querid 

Mika Ayko 
11:03 

À maioria dos Estados já estão pagando suas parcelas da Aldir Blanc. E o DF nem sabe pra quem vai 

pagar ainda 

RAIMUNDO SOUSA 
11:03 

Muito axé... 

Renio Quintas 
11:03 

Pagaram hoje ridiculos 96 inscritos 

Kuka Escosteguy 
11:04 

Creio que já está explícito a posição política da Secretaria. Nossas ações tem que partir desta 

constatação 

Mika Ayko 
11:04 

Mais como. Se o dinheiro já está em caixa... já está lá e só.depositar 

julimar dos santos 
11:04 

tbm penso assim Kuka, essa foi a gota  

Iara Alves 
11:04 

Inaceitável! 

Renio Quintas 
11:04 

Sim! Uma vergonha 

Raphael Veiga 
11:05 

Cadê o dinheiro da Aldir Blanc???? 

Pedro Bezerra 
11:05 

A falta de servidores efetivos na SECULT leva a isso. Sem estrutura administrativa permanente, forte 

e competente a secretaria não anda.  

Renio Quintas 
11:05 

Os recursos do FAC Vem da vinculação dos 0,3 % da receita corrente líquida 

Está agendado há um ano! 

Vergonha 

vergonha 

vergonha! 
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Alaor Rosa 
11:06 

Eles nunca respeitaram o CCDF, sempre é um faz de conta. 

Mika Ayko 
11:07 

Presidente Wellington retiro minha inscrição a Rita já falou tudo que queria falar. 🙏🏾 

Kuka Escosteguy 
11:07 

É muito sério isso. Quem sabe trabalhar, tem tempo para dialogar, quem não sabe, nunca tem tempo 

pra nada. 

Renio Quintas 
11:07 

53 pessoas presentes 

Rita Andrade 
11:08 

Torquato 

Renio Quintas 
11:08 

sem ninguem do desgoverno Ibaneis 

Rita Andrade 
11:08 

oiiii 

julimar dos santos 
11:08 

desrespeito com toda a comunidade cultural  

Luiz Felipe Vitelli 
11:08 

Bom dia a TODIX presentes! 

Rita Andrade 
11:08 

olae 

Iara Alves 
11:09 

A gente tem a LOC! E vamos pra cima! 

Débora Aquino 
11:09 

Meu ex conselheiro do CCDF Vitelli bem vinso 

Rita Andrade 
11:09 

me re-inscrevo 

Renio Quintas 
11:09 

Salve Vitelli 

Benvindo Guerreiro 

Kuka Escosteguy 
11:09 
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Não vão acabar com o CCDF.Eles não tem noção de onde estão, de quem somos, do que é 

democracia. Caiu de vez a máscara do autoritarismo 

Renio Quintas 
11:10 

Sim! Vamos pra cima 

Luiz Felipe Vitelli 
11:10 

Antes eles podiam tudo! Não havia a lei! E com a lei, eles ainda insistem em desrespeito aos artistas, 

a cultura? 
Iara Alves 

11:10 

Isso mesmo, Lucas! Fala fala e não encaminha. 

Sim, querem que o recurso volte. 

Renio Quintas 

11:13 

benvindo Torquato 

Rita Andrade 
11:14 

Rogero Torquato quero seu fone. 

anote o meu e me dê um oi 996857838  

Alaor Rosa 
11:14 

certíssimo Nonato! 

Nômade Vídeoarte 
11:14 

Perfeitamente 

Pelo menos 1 

Pra dar corum 

Fernanda Barbosa 
11:15 

Somos todos forças. Essa reunião está sendo rica demais. Gosto da proposta da Iara. Vamos definir 

qual a estratégia para ações como está. 

Rogero Torquato 
11:15 

valeu Renio!! 

Fernanda Barbosa 
11:16 

Debora já trouxe que não esta no regimento as ações do governo 

julimar dos santos 
11:16 

muito bem colocado Raimundo  

Circo Artetude 
11:16 

Acho que eu deveria ter direto de resposta 

Mas se não me derem eu espero minha vez 

Rogero Torquato 
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11:16 

Oi Rita! segue 9 91613354 

Luiz Felipe Vitelli 
11:17 

Esse é o grande mal dos mecanismo de controle social paritário! Estrageia de falta e pra invalidar a 

reunião... 

Fernanda Barbosa 
11:17 

Penso que poderíamos passar todas as pautas e discutirmos juntos a estratégia é o texto do 

regimento. Mas jogo rápido pq a hora ta passando 

Kuka Escosteguy 
11:18 

Defender nossas pautas, sem perder a perspectiva do todo, da conjuntura política e dos interesses do 

governo do chefinho 

Kuka Escosteguy 
11:19 

Poderoso chefinho, aliás 

Rosemaria Alvez 
11:19 

audio ruim 

Maria Tavares 
11:19 

A falhando seu áudio Welligton 

Wellington Abreu 
11:20 

Dayse Hansa  

ta com a palavra 

Nômade Vídeoarte 
11:20 

Tá travando 

Mari Baeta 
11:20 

Passa a palavra 

julimar dos santos 
11:20 

ta rolando não srrsrs 

Rosemaria Alvez 
11:21 

é possivel repetir? não deu para ouvir nada Wellington 

Raphael Veiga 
11:21 

Dayse 

Próxima 

Dayse Hansa 

Mika Ayko 
11:21 
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Eu retirei minha inscrição 

Rita Andrade 
11:21 

Welligton vc está com o audio ruim seu audio, sugiro desligar sua câmera. 

Natália Stanzioni 
11:21 

Tem que denunciar o Ibaneis no Fórum de Governadores como PIOR GESTOR DE CULTURA!!! Não 

conseguir executar um recurso liberado há meses é total incapacidade!!! 

Renato Nunes 
11:22 

Dayse Hansa Débora Ankomárcio Renato Nunes Mika Ayko 

Rita Andrade 
11:22 

inscritos: Débora Ankomárcio Renato Nunes Mika Ayko 

Rita Andrade 

Você 
11:23 

Inscritos: Débora Ankomárcio Renato Nunes Rita Andrade 

Nômade Vídeoarte 
11:23 

De acordo 

Raphael Veiga 
11:23 

Exato Dayse 

Natália Stanzioni 
11:24 

Desmonte da Secretaria, das políticas culturais, tudo... Se não fosse a força dos movimentos de 

cultura, já teria tudo ruído! 

Renio Quintas 
11:25 

Fundação de Artes 

na Lei 933/2017 

Take 2 
11:25 

Liberem a LELÊ pra sala 

Rita Andrade 
11:26 

temos 2 lutas: Cadê o dinheiro do FAC e cadê os editais da LAB 

julimar dos santos 
11:26 

temos que ir pra rua pesado 

Renio Quintas 
11:26 

Colapsou não! Não existe a vontade politica deste Governo! 

Take 2 
11:26 
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Liberem a LELÊ pra sala 

Luiz Felipe Vitelli 
11:26 

Pela a criação da fundação de Arte e Cultura e a de Patrimônio! Cumprir o que está na LOC! 

Renio Quintas 
11:26 

colapsou propositadamente 

Peço a palavra 

Rita Andrade 
11:27 

na lista Rênio 

julimar dos santos 
11:27 

podemos , devemos e precisamos ser criativos, levemos nossos tambores, pirofagias, cartazes e toda 

forma de arte  

o inimigo é outro 

Take 2 
11:28 

Pelo contrário!!! 

Iara Alves 
11:28 

Precisamos nos unir. 

Renio Quintas 
11:28 

sim 

Luiz Felipe Vitelli 
11:28 

Na ausência ou omissão do estado, que venha o estado de desobediência civil! 

Renio Quintas 
11:28 

Inscrição por favor Joana 

Aris Medrei 
11:28 

Tem antigos tb q nunca tiveram acesso ao fac 

silvio rangel 
11:28 

Gostaria de me inscrever 

julimar dos santos 
11:28 

justamente Vitelli,  

RAIMUNDO SOUSA 
11:29 

Boa Dayse. Temos que ter autonomia dos coletivos, mas com unidade, com todos e todas.  

Iara Alves 
11:29 

Mas precisa de quórum mínimo. 
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julimar dos santos 
11:29 

kkkkkkkkkkkkkkkk muito Débora  

Rita Andrade 
11:30 

sim precisa 

de quorum mínimo. 

julimar dos santos 
11:30 

vamos votar a exoneração do Barto  

Renio Quintas 
11:30 

O Presidente tem dois votos 

Calma Julimar! 

julimar dos santos 
11:30 

brincadeira em gente 

foi só pra descontrair 

Você 
11:31 

Ankomárcio Renato Nunes Rita Andrade Rênio Silvio Rangel 

Natália Stanzioni 
11:31 

Essa ideia é maravilhosa Débora! 

Renio Quintas 
11:31 

Rita, Iara, Fernanda, Wellington e o Presidente 

não dá pra quorum? 

Iara Alves 
11:32 

O presidente tem voto qualificado para desempate. 

Para quórum mínimo cada 1 equivale a uma pessoa. 

Luiz Felipe Vitelli 
11:33 

Julimar, com Bartô ou sem bartô ou que vier a substitui-lo, dar a na mesma! A metástase é o 

Ibaneiz... 

Conselho de Cultura Distrito Federal 
11:33 

Exato Iara  

sigmos nossa falas  

não podemos votar mas podemos nos manifestar  

Iara Alves 
11:33 

Exato. 

julimar dos santos 
11:33 
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sim Vitelli 

Débora Aquino 
11:35 

Sem quórum não temos saída! 

Luiz Felipe Vitelli 
11:35 

Os membros do poder público usaram da velha estratégias dos conselhos partidários...o 

esvaziamento para desqualificar a reunião. 

Iara Alves 
11:35 

Isso, Vitelli. 

Dayse Hansa 
11:36 

queria me inscrever sobre aldir blanc 

Rosemaria Alvez 
11:36 

Ótima fala Ankomárcio... 

Luiz Felipe Vitelli 
11:36 

Valeu AncoMarcio! Boa fala! 

Take 2 
11:37 

INSCRITOS: Rita Andrade Rênio Silvio Rangel 

Luiz Felipe Vitelli 
11:37 

Anko! 

Rita Andrade 
11:37 

próximos inscritos; Rita Andrade Rênio Silvio Rangel 

Você 
11:37 

próximos inscritos; Rita Andrade Rênio Silvio Rangel Dayse Hansa 

Rita Andrade 
11:38 

estratégica fascista, gerar desunião entre os setores. 

julimar dos santos 
11:39 

me inscrevo 

Você 
11:39 

próximos inscritos; Rênio Silvio Rangel Dayse Hansa Julimar 

Circo Artetude 
11:40 

Como fazer pra que as pessoas se inscrevam na linha 3. ? Muita gente tava com diculdade na linha 2 

Como fazer pra que as pessoas se inscrevam na linha 3. ? Muita gente tava com diculdade na linha 2 

Se o dinheiro volta é tiro no pé 
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julimar dos santos 
11:41 

a ideia é que os editais sejam simplificados  

Mika Ayko 
11:42 

Como assim... se a lista que saiu dia 23 já era 96 pessoas. E quem se increvel depois do dia 23. Não 

tem direitos ao auxilio 

julimar dos santos 
11:42 

e devem ser lançados essa semana, não pode passar disso 

Circo Artetude 
11:42 

Abaixar a nota do Fac regional é prioridade 

Projeto com excelência e sem recursos 

julimar dos santos 
11:42 

o "plano" da SECEC era finalizar os cadastros da linha I e da Linha II, para assim saberem 

exatamente quanto será remanejado para a linha III  

Raphael Veiga 
11:42 

O mesmo está acontecendo muito com grupos de dança e espaços de dança 

Muitos, muitos já fecharam as portas 

Cheios de dívidas 

Mika Ayko 
11:43 

Acho um absurdo. Estou a 8 meses. Não é 8 dias são 8meses vivendo de doação da população... 0 

ajuda do governo... não Tô passando fome por que a população tá dando comida pra 27 pessoas do 

circo no guará. 

Circo Artetude 
11:43 

Mapati é patrimônio da cidade 

Nômade Vídeoarte 
11:43 

Não pode voltar, mas e da secretaria não liberar o recurso fica complicado.. tentamos a forma mais 

simples possível, mas ajl não conseguiu reduzir se quer a quantidade de nada consta que deve ser 

apresentado 

Débora Aquino 
11:43 

58 dias pra 31 de dez  

Rogero Torquato 
11:44 

Vamos pra Rua!! 

Iara Alves 
11:44 
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O governo quer que a comunidade cultural discuta entre si o recurso do fac para poder fazer o 

dinheiro voltar sem responder por isso. 

Take 2 
11:44 

Rênio Silvio Rangel Dayse Hansa 

Raphael Veiga 
11:44 

Pra Rua já!!! 

Take 2 
11:44 

Julimar 

Renato Nunes 
11:44 

Co. Ou sem pandemia vamos tomar d assalto 

Take 2 
11:44 

Rênio Silvio Rangel Dayse Hansa Julimar 

Luiz Felipe Vitelli 
11:44 

Pessoas queridas, vamos em frente na luta pela e em defesa da comunidade cultural, dos artista! 

Estamos juntos no processo de luta e de desobediência civil contra esse governo que não respeita 

artistas e a cultura! Peço licença. Preciso sair por motivos de outros compromissos assumidos. Força 

na luta! 

Renato Nunes 
11:44 

Vamo invadir e perguntar 

RAIMUNDO SOUSA 
11:45 

O Espaço do Teatro Bagagem, está fechado. E tantos outros.  

Débora Aquino 
11:45 

não tem quórum  

julimar dos santos 
11:45 

vamos pra rua, para as redes e para a justiça 

Débora Aquino 
11:45 

Perfeito Termo de ajuste de conduta perfeito veia  

Conselho de Cultura Distrito Federal 
11:46 

termo de ajuste, mandado de segurança e RUAAAA 

rs 

Circo Artetude 
11:46 

Isso é a ditadura da falta de um investimento, o bagagem é fundamental para Cidade 

Cacá Silva 
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11:46 

Só haverá mudanças nos resultados dos Editais do FAC e demais editais, quando mudar a Minuta de 

Critérios e Pontuação e também os Pareceristas. Incluir é melhor que excluir. 

Rogero Torquato 
11:47 

isso Renio!! 

RAIMUNDO SOUSA 
11:47 

Se o FPC estivesse regulamentado essa sobra do Recurso da LAB, iria para o FPC.  

Rita Andrade 
11:47 

Temos 2 lutas: Cadê o Edital do FAC? e, Cadê os editais da Aldir Blanc? 

Circo Artetude 
11:47 

Muitos não alcançam por falta de capacidade ... É o sistema que tá errando na avaliação 

Renato Nunes 
11:47 

Preciso falar encima dessa fala por favor 

Rita Andrade 
11:48 

Isso é urgente, antes que o dinheiro volte p/ o governo. 

Débora Aquino 
11:48 

Exatooooooooooo por isso insisti ate o ultimo momento e agora não temos retaguarda e em 58 dias 

acho bem difícil saídas... 

Alaor Rosa 
11:48 

Não podemos criminalizar quem sabe fazer e trabalha dentro da lei. Temos que instrumentalizar que 

não sabe ou quem esta no começo. 

Circo Artetude 
11:48 

Estamos com notas altas e tem linha que só passou com 100 

Iara Alves 
11:48 

Os requisitos da FAC não tem a ver com a luta da LoC 

Kuka Escosteguy 
11:49 

Ainda rola inscrição 

? 

Iara Alves 
11:49 

Se a gente esperar o governo ser favorável para mudar, fica difícil 

Circo Artetude 
11:49 

É isso , aumentar o movimento e ter mais gente na rua quando precisarmos da luta 

Take 2 
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11:49 

Silvio Rangel Dayse Hansa Julimar 

Mika Ayko 
11:49 

Esse ano achei um absurdo .fiquei.com97 pontos e a justificativa e que não me enquadrava nas 

regra. Como assim .. se me inscrevi como manifestação circense e sou nascida e criada em circo. 

Isso não é se enquadra. 

Você 
11:50 

Silvio Rangel Dayse Hansa Julimar Kuka 

julimar dos santos 
11:50 

colaborei com vários projetos para o FAC, fui convidado como artista em apena um, na Geladeira do 

Livro do Lucas Rafael, mas tudo bem, sempre me alegra ver amigos e amigas passarem nessa 

loteria, vamos colaborar para capacitar nossos artistas, entes e agente, e vamos agregar em nossos 

projetos entes e agentes que por diversos motivos não podem participar  

Take 2 
11:50 

Silvio Rangel Dayse Hansa Julimar Kuka Renato 

Renio Quintas 
11:50 

bom dia 

Circo Artetude 
11:51 

Nosso vídeo alcançou mais de 3 mil visualizações e muita gente com a mesma história 

Cacá Silva 
11:51 

Aos Conselheiros(as), seria muito bom, todos nós termos acesso a lista dos BENEFICIADOS, das 

BOLSAS DE ESTUDO do FAC CONEXÃO dos últimos 4 anos. 

Take 2 
11:52 

de muitas perdas 

Cacá Silva 
11:52 

Aos Conselheiros(as), há legalidade quando ex gestores recebem recurso do FAC. Pessoas que 

foram da subsecretaria da Gestão Rollemberg e estão contempladas com as primeiras posições no 

FAC Regionalizado e no FAC on-line. Se isso for legal, há ética nisso? 

Renio Quintas 
11:53 

Muito errado! 

Tereza Padilha 
11:54 

errado demais 

Rogero Torquato 
11:54 

É isso!! 
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Renio Quintas 
11:54 

Ja cansei de publicar denuncia Silvio 

alis nunca cansarei 

Nômade Vídeoarte 
11:54 

Mais de mês 

Raphael Veiga 
11:55 

O fac prêmio levou entre 6 e 8 meses para receber 

Rogero Torquato 
11:56 

É isso Silvio Rangel! 

Edivânia Rachel 
11:56 

Boa Silvio. 

Take 2 
11:56 

Dayse Hansa Julimar Kuka 

Renato 

julimar dos santos 
11:56 

se na próxima reunião estivermos falando de ir pra rua novamente sem ter ido eu desisto hahahaha 

Raphael Veiga 
11:57 

Hahahahahahaha 

Não desista Julimar 

Renio Quintas 
11:58 

Me reinscrevo Presidente 

se possivel claro 

Renato Nunes 
11:59 

Certíssima 

Circo Artetude 
12:00 

Pra mim é o mais importante , chega nas cidades satélites 

Estamos nos baseando no que está posto ... É democrático ! Público ! 

RAIMUNDO SOUSA 
12:00 

A política de regionalização da cultura é uma conquista. E deve ser valorizada na sua plenitude.  

Renio Quintas 
12:01 

Perfeito 

RAIMUNDO SOUSA 
12:01 
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Boa Dayse. Os Recursos do FAC e da LAB, são distintos.  

Renio Quintas 
12:02 

Distintos e Nobres 

;-) 

RAIMUNDO SOUSA 
12:02 

Sim. véia! 

Circo Artetude 
12:02 

Eu não estou dizendo que tem ser o dinheiro Aldir Blanc só estou dizendo que tem muita gente 

ficando de fora e essa galera já não dispõe a ir pra luta se não sentirem que lutamos por essa 

demanda 

Take 2 
12:02 

Julimar Kuka Renato 

Circo Artetude 
12:03 

Como vamos contribuir para as inscrições terem mais partipação do que nas outras linhas ? Mobilizar 

mais gente 

Iara Alves 
12:03 

Os editais eram pra ser disponibilizados pela secec, mas eu nem me atrevo a dizer como será e sim 

como foi deliberado pq não acredito que vai ser seguido. 

Nós do comitê não temos sequer resposta 

Renio Quintas 
12:04 

Ta na chapada Astiko 

Iara Alves 
12:05 

Sim! Vamos seguir vives! 

Alaor Rosa 
12:06 

62 participantes! 

Take 2 
12:06 

uau!! 

muito feliz com isso 

Você 
12:07 

Fernanda Morgani Kuka Renato 

Dayse Hansa 
12:08 

faltam 58 dias para o ano acabar 

Renato Nunes 
12:08 
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Poxa to esperando 50 falas pra falar encima de uma fala todos tem direito a resposta imediata? 

Take 2 
12:08 

tem um microfone aberto 

pode falar 

VAI KUKA 

Dayse Hansa 
12:08 

tamo te ouvindo kuka 

Fernanda Barbosa 
12:09 

Wellington me.inscrevi, posso falar ao fim da fala da comunidade 

Você 
12:09 

Renato Fernanda 

Conselho de Cultura Distrito Federal 
12:10 

desculpe conselheira, terá a palavra garantida  

Rita Andrade 
12:10 

Se emocionou e chorou em todas as reuniões. 

Mari Baeta 
12:11 

Vamos pra rua! 

Dayse Hansa 
12:11 

espaços estao ha 2 anos sem editais 

isso e INJUSTO 

nao tivemos nem edital bom e nem edital ruim, nao tivemos NADA 

e havia um compromisso de lançar esse edital no segundo semestre 

Dayse Hansa 
12:13 

sim Kuka, ta certa 

Rogero Torquato 
12:13 

Todo processo tá nebuloso!!  

julimar dos santos 
12:13 

os 96 contemplados me parece uma "remessa' dos pagamentos 

Alaor Rosa 
12:13 

Exatamente KUKA! uma grande mentira! com choro e chocolate.Facistas. querem acabar com tudo 

que construirmos há 40 anos. 

RAIMUNDO SOUSA 
12:14 
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Muito lúcida a sua intervenção Kuka! A Frente Cabe todos e todas. A Frente é um Espaço 

Democrático de todos os movimentos.  

Circo Artetude 
12:14 

Vcs não percebem que muita gente nunca acessou o dinheiro da cultura mesmo quando tinham 

governos com gente nossa ... E isso também é emergência 

julimar dos santos 
12:14 

poderíamos propor uma audiência publica sobre o FAC e outra sobre o a LAB,  

Take 2 
12:15 

TAMO JUNTO 

Débora Aquino 
12:15 

Ai Kuka!!! sinta se abraçada! 

Alaor Rosa 
12:15 

A Frente e o Forum, devem ser respeitados 

Dayse Hansa 
12:15 

existem pessoas pobres no plano tb 

Circo Artetude 
12:15 

Se acham que nossa gente vai pra rua pra depois não ganhar de novo porque a estrutura é 

excludente 

Dayse Hansa 
12:15 

que moram em kitinete 

Débora Aquino 
12:15 

olha como se trata o artista no DF de periferia ou não! 

Rita Andrade 
12:15 

Kukaaa te entendo querida, minha solidariedade!  

Dayse Hansa 
12:15 

enfim 

Renio Quintas 
12:15 

Nosso Carinho Kuka 

Alexandra Capone 
12:15 

Estamos juntes! 

Nômade Vídeoarte 
12:15 

Vai passar.. precisamos pensar sempre em ampliar.. 
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julimar dos santos 
12:16 

reforço a sugestão de um encontro entre o Comitê Consultivo e a comunidade cultural 

RAIMUNDO SOUSA 
12:16 

Kuka, me solidarizo contigo companheira.  

Circo Artetude 
12:17 

Não existe esse papo de que são os pobrezinhos pedindo dinheiro é distorcer o discurso ... Estamos 

falando que tem agentes culturais competentes que não acessam o dinheiro é simples 

Take 2 
12:17 

TOTAL!!!! 

Renio Quintas 
12:17 

Peço a palavra Presidente 

Dayse Hansa 
12:17 

editais precisam ser desburocratizados 

Carol Sales 
12:17 

Concordo Renato! 

Edivânia Rachel 
12:17 

Boa fala. 

Iara Alves 
12:18 

Periferia e plano são mundos muito distintos. E nada muda o fato de artistas do plano tb tenham 

direito aos recursos. 

Você 
12:18 

INSCRIÇÕES: Fernanda Rênio 

Circo Artetude 
12:18 

Vcs estão perdendo a oportunidade de ouvir a voz de quem não fala 

Edivânia Rachel 
12:18 

Desburocratizados e simplificados. 

Take 2 
12:19 

FERNANDA 

Dayse Hansa 
12:19 

Ancomarcio, estamos aqui num exercicio de escuta 

Iara Alves 
12:19 



 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

Página - 27 - de 43 

A gente precisa focar em que existe o recurso e não é compartilhado! 

Circo Artetude 
12:19 

Obrigado Renato , precisamos ouvir outras vcs como essa 

Dayse Hansa 
12:19 

e devemos continuar 

RAIMUNDO SOUSA 
12:19 

Gostaria de saber se tem uma data para a posse dos Conselheiros e conselheiras, ou vai aguardar o 

segundo Edital do CRC? 

Alexandra Capone 
12:19 

Meu mestre, Renato! 🏾 

Rita Andrade 
12:19 

exato @Iara, o foco é cadê o dinheiro do FAC e da LAB? 

Alaor Rosa 
12:20 

Vamos ensinar quem não sabe ou quem esta no começo .  

Circo Artetude 
12:20 

Eu sei Dayse , pra mim também é um exercício e aprendendo a cada dia ... 

Dayse Hansa 
12:20 

se a secretaria de fazenda tivesse liberado o recurso,as coisas nao tariam assim, mas ainda sim, 

teriamos pessoas EXCLUIDAS 

pq edital e concorrencia 

e EXCLUE 

Renio Quintas 
12:20 

Sim! eu preciso fazer uso da palavra Presidente preciso fazer uma réplica ao querido Renato 

Rogero Torquato 
12:20 

Não podemos penalizar os que acesso á educação. temos que respeitar as DIFERENÇAS! 

Dayse Hansa 
12:21 

errta: secretaria de ECONOMIA 

Edivânia Rachel 
12:21 

A LOC nao esta sendo cumprida em muitas questoes. 

Débora Aquino 
12:21 

Fernanda amada sinta se abraçada!  

Renio Quintas 
12:22 
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Te Respeitamos Fernanda 

Renato Nunes 
12:22 

🏾🏾🏾❤ 

Renio Quintas 
12:22 

Profundamente 

Circo Artetude 
12:22 

Sempre vão ter insatisfeitxs ... Mas não podemos deixar de alimentar o fazer nas cidades por meio 

desse edital pronto avaliado e com tanta gente boa com nota e avaliada de forma legal 

Dani Neri ARTE 
12:22 

É CRIME RETIRAR AS MIGALHAS DOS 0,3 da CULTURA!!! O FAC não é nosso, É UM DIREITO 

DO POVO!!! TEMOS QUE MELHORAR OS RECURSOS DA CULTURA!!! Vamo pro MINISTÉRIO 

PÚBLICO!!!! 

Débora Aquino 
12:23 

Estou muito mexida gente, olha as vozes embargada. Crime com nossos nervos! 

Renio Quintas 
12:23 

Indignante 

Rita Andrade 
12:23 

Indignante! 

Dani Neri ARTE 
12:23 

CRIME!!! Abuso!!! Perversidade!!! Absurdo!!! 

Alexandra Capone 
12:23 

Precisamos fazer uma conferência livre de cultura. COM URGÊNCIA - COM OU SEM A SECEC! 

Take 2 
12:23 

fundamental sua fala 

Renio Quintas 
12:24 

estamos juntods querida 

Débora Aquino 
12:24 

Perfeito Alè capone! 

julimar dos santos 
12:24 

vlw Fernanda vc é Guerreira 

Débora Aquino 
12:24 

conferência livre de cultura já! 
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Circo Artetude 
12:25 

Conferência já 

Você 
12:25 

Rênio Ankomárcio 

julimar dos santos 
12:25 

indiguinados 

vamos transformar esse limão em uma limonada  

Iara Alves 
12:26 

A cultura sangra e a gente sente! 

julimar dos santos 
12:26 

conferência de cultura já  

RAIMUNDO SOUSA 
12:27 

Boa Presidente Wellington. É bom corta esse mal, antes que cresça na intenção de diminuir as 

atribuições do CCDF.  

Alexandra Capone 
12:27 

Bora montar um grupo pra produzir a conferência? 

Natália Stanzioni 
12:27 

Derrubamos o Adão pelo cancelamento de um edital... Mal sabíamos que viria depois o cancelamento 

de todos os recursos, a inoperância total... 

Dayse Hansa 
12:28 

eu na verdade sou contra o carnaval no FAC 

julimar dos santos 
12:28 

façamos uma grande conferência cultura popular, agora é nós por nós mais do que nunca 

Conselho de Cultura Distrito Federal 
12:28 

o Projeto do Adão continuou em curso nesta gestão 

a base do adão ficou 

Bernas Barros 
12:28 

Ainda pode se inscrever? 

Dayse Hansa 
12:28 

que o carnaval tenha o proprio recurso 

Dani Neri ARTE 
12:28 

Posso fazer uma pergunta? 
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julimar dos santos 
12:28 

isso mesmo vamos aumentar o recurso do FAC para 0,5 pra começar,  

Dani Neri ARTE 
12:28 

Todos nós podemos denunciar no ministério público ? 

Dayse Hansa 
12:29 

pq qdo entra o carnaval, entra aniversario de bsb, natal, reivellon e etc 

Você 
12:29 

AnKomárcio Berna Barros Dani Neri 

Dayse Hansa 
12:29 

isso pode abrir margem para uso dessas festas do calendario 

janilce rodrigues 
12:29 

Concordo. A instância maior o MPU.Denunciar! 

Dayse Hansa 
12:29 

precisamos lutar pela criacao da FUNDACAO CULTURAL 

para agilizar os processos 

ter mais funcionarios(as) publicos(as) ao dispor da cultural 

Alexandra Capone 
12:30 

São duas lutas e uma não desmerece a outra, as fortalecem. Devemos lutar pelos 0,5% e devemos 

lutar para que ele atinja os profissionais do Backstage. 

Iara Alves 
12:30 

A gente tá falando de fome!!!!! 

Débora Aquino 
12:30 

com descarga é mais caro! 

Elaine Ruas 
12:30 

Estou emocionada com a garra e a força dxs companheirxs pela luta consciente pela cultura, pela 

arte e educação. Nunca concorri a um edital.no FAC. E reconheço os vários níveis e condições dos 

movimentos artísticos que devem ser melhores acolhidos . 

Dayse Hansa 
12:31 

a cultura foi para o ralo 

Débora Aquino 
12:31 

com descarga com tudo 

Dayse Hansa 
12:31 
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rss 

Débora Aquino 
12:31 

kkkkkkkkk 

Natália Stanzioni 
12:31 

Tem que denunciar no Ministério Público, no Fórum de Governadores, mostrar que essa 

incapacidade é projeto de Gestão! 

Take 2 
12:31 

ANKOMÁRCIO tem a fala 

Renio Quintas 
12:31 

Presidente 

Débora Aquino 
12:31 

Agora é a gente colar no CCDF! 

julimar dos santos 
12:31 

uksaukasuksauksauksauksauksakusakuksuaskuakusaukasukasuksa 

Renio Quintas 
12:31 

o Ankomarcio pediu a palavra 

Take 2 
12:31 

ANKOMÁRCIO pediu a fala 

Débora Aquino 
12:32 

perfeito Fórum de Governadores 

janilce rodrigues 
12:32 

A questão da da educação formal ,ajuda muito. 

Débora Aquino 
12:32 

vamos desmoralizar o Inganês 

Dani Neri ARTE 
12:32 

Ankomarcio , Berna Barros, Dani Neri 

Débora Aquino 
12:32 

Manda pro GT de texto da frente que colaboraremos! 

julimar dos santos 
12:32 

e ainda fogem do encontro que deveria ser de respostas 

RAIMUNDO SOUSA 
12:33 
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Wellington, A posse dos novos conselheiros e conselheiras das Regionais?????  

Rogero Torquato 
12:34 

Tem que levar pra mídia 

Débora Aquino 
12:34 

O teatro fez isso durante um tempo! acesso para novos talentos! 

Dayse Hansa 
12:35 

precisamos ter como construir novamente os editais 

Débora Aquino 
12:36 

Poderíamos fazer uma cada pessoa mais  

Dani Neri ARTE 
12:36 

Tem uma lista de fala 

julimar dos santos 
12:36 

mandar para a tv, radio, jornal , redes sociais 

MP, ouvidoria... 

Dani Neri ARTE 
12:37 

Falas: Anco, Berna, Dani, 

Cacá Silva 
12:37 

Novamente!!! Só haverá mudanças nos resultados dos Editais do FAC e demais editais, quando 

mudar a Minuta de Critérios e Pontuação e também os Pareceristas. Incluir é melhor que excluir. 

Natália Stanzioni 
12:39 

Podem replicar as novamente a pauta da reunião para os encaminhamentos? 

Cacá Silva 
12:39 

Novamente!!! Temos que ter acesso a lista dos BENEFICIADOS, das BOLSAS DE ESTUDO do FAC 

CONEXÃO dos últimos 4 anos. 

Renio Quintas 
12:39 

Sempre Cacá! Mas os pareceristas nunca se repetiram, tem um banco de pareceristas que o governo 

contrata! 

Dayse Hansa 
12:39 

Caca, essa e uma denuncia? 

Renio Quintas 
12:39 

Nesse Governo eles não contratarm mas usaram ate voluntários para editalizar 

Cacá Silva 
12:40 
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Novamente!!! Há legalidade quando ex gestores recebem recurso do FAC, pessoas que foram da 

subsecretaria da Gestão Rollemberg e estão contempladas com as primeiras posições no FAC 

Regionalizado e no FAC on-line? Se isso for legal, há ética nisso? 

Conselho de Cultura Distrito Federal 
12:40 

não há impedimento Legal Cacá 

apenas para Secretario e Sub 

RAIMUNDO SOUSA 
12:41 

É legitima a sua demanda, Ankomarco! Acho que cada cidade das macros, devem ser contemplado 

com pelo menos um projeto de todas as linhas.  

Conselho de Cultura Distrito Federal 
12:41 

ta na lei da Administração Pública  

Cacá Silva 
12:41 

Não estou denunciando nada, apenas questionando e querendo ter informação. 

Conselho de Cultura Distrito Federal 
12:41 

regimento interno da SECEC 

Edivânia Rachel 
12:41 

Verdade Ankomarcio. 

Cacá Silva 
12:41 

Obrigado! 

Dayse Hansa 
12:42 

precisa garantir cotas para quem nunca teve acesso 

Renato Nunes 
12:42 

Acesso a todos porque não? ? 

Débora Aquino 
12:42 

Sai da era do É di tal ( EDITAL) e entrar na era do É de todos!  

Dayse Hansa 
12:43 

precisa garantir cota para nao termos surpresas 

Renato Nunes 
12:43 

União amigos vamos nos organizar 

Cacá Silva 
12:43 

Renato vc deu show! 

Dayse Hansa 
12:43 
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ah Ancomarcio, falo numero pq e importante cara 

e conheço muita gente 

por favor, nao desconstrua falas das pessoas sem as conhecer 

c nem sabe por onde ando beleza? 

Cacá Silva 
12:44 

Ankomárcio parabéns pela fala!!! 

Dayse Hansa 
12:44 

mais respeito. respeito a sua luta, respeite a minha 

e importante se apropriar dos numeros sim 

estudar SIM 

ACESSO SIM 

Renato Nunes 
12:45 

Com certeza Deyse 

Dayse Hansa 
12:45 

nao ponha no balaio todo mundo 

Alexandra Capone 
12:45 

INCLUSÃO 

Dayse Hansa 
12:45 

nomeie 

Dani Neri ARTE 
12:45 

Falas: Berna, Dani ... 

Renato Nunes 
12:46 

Tinhamos q ir em peso 

Chegar la em massa e perguntar pq nao apareceram na reuniao 

Que horas vc vai? 

Cacá Silva 
12:46 

Incluir sempre será melhor que excluir!!! 

Take 2 
12:46 

WELLINGTON TÁ COM DELAY 

Rogero Torquato 
12:47 

valeu Anko!!! 

Dayse Hansa 
12:47 

sim Caca, mas entao vamos ACABAR com os editais 
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pq sempre ficara alguem de fora 

ou nao fica? edital contempla todo mundo? diz ai 

Renio Quintas 
12:47 

Sucesso Bernas 

Cacá Silva 
12:47 

Dayse Hansa, parabéns pelas palavras e postura, show! 

Dayse Hansa 
12:48 

edital contempla a todas as pessoas? 

Cacá Silva 
12:48 

Débora Aquino, Edital não, é DE TODOS! Show, parabéns. 

Circo Artetude 
12:49 

Renato vou tentar ir agora a tarde 

Rogero Torquato 
12:49 

Tá pensando que eu sou LOC, Bicho?!! Sou sim!!! 

Circo Artetude 
12:49 

Ouça o grito dos que não falam nunca 

Cacá Silva 
12:50 

Dayse Hansa, infelizmente o processo seletivo é necessário, mas mudanças são necessárias, para 

agregar e democratizar, nunca nada será perfeito. 

Astiko Luciano Astiko 
12:50 

Os editais dão mais valor a redação que a ação. 

Edivânia Rachel 
12:51 

Vamos lá, a gerência é um órgão de coordenação do Sistema de Arte Cultura do DF: Art. 5º O SAC-

DF é composto pelas seguintes instâncias: I – de coordenação: a) Secretaria de Estado de Cultura do 

Distrito Federal – Secretaria de Cultura, responsável pela coordenação geral do SAC-DF, e eventuais 

entidades vinculadas; b) gerência de cultura das administrações regionais ou estrutura equivalente; c) 

outros órgãos e entidades do Distrito Federa 

O que os órgãos de coordenação devem fazer dentro do sistema de arte e cultura do df? Art. 7º Os 

órgãos de coordenação do SAC-DF devem: I – receber e captar recursos públicos ou privados, a fim 

de executá-los em consonância com as ações e as metas do Plano de Cultura; II – celebrar acordos, 

convênios, parcerias e outros instrumentos, com ou sem transferência de recursos; III – publicar, de 

forma acessível, editais para execução de políticas e açõ 

Cacá Silva 
12:51 

Astilo Luciano, concordo! 
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Circo Artetude 
12:51 

ADA ( amigo dos amigo ) 

Edivânia Rachel 
12:51 

Gerente sem fazer nada!!! 

Neide Nobre 
12:52 

Sigamos a LOC, FORTALECIMENTO da Lei Orgânica da Cultura 

Maria Tavares 
12:52 

🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾 

Circo Artetude 
12:52 

É isso, festival de cinema inclusivo 

Tô vendo muita gente insatisfeita e querendo voz 

Natália Stanzioni 
12:53 

A política de editais como colocada é a terceirização de uma função do estado, que deveria ser feita 

pela Secretaria de Cultura. Como a Secretaria não faz, ela contrata, terceiriza - por meio dos editais - 

PJs e PFs que irão executar a sua política cultural. Nesse contexto de política de desmonte, em que 

as metas estabelecidas no Plano Nacional de Cultura estão ruindo, a inviabilização dos editais é a 

saída para a necropolítica. 

Nômade Vídeoarte 
12:53 

Estávamos lá Berna.. é isso aí 

Natália Stanzioni 
12:54 

Onde está o dinheiro do FAC? 

Cacá Silva 
12:54 

Edivânia Rachel, desde 2011 os Gerentes de Cultura são apenas cabides de empregos, não há 

recursos para eles fomentarem nada, quando há, o ADMINISTRADOR REGIONAL resolve tudo no 

Gabinete, e vai goela abaixo. 

Circo Artetude 
12:54 

A lei quem faz é a gente e se precisar muda a gente muda ... Somos o povo 

Alaor Rosa 
12:54 

Bernas, é isso.  

Renato Nunes 
12:54 

Deyse sugiro: incentivo por meio de palestras presenciais e on line Nao contemplaremos todos 

sempre, concordo Entao ALGO tem q ser feito. Como atender ou oque mudar para podermos abraçar 

mais pessoas no momento da da inscrição? Como julgar de melhor maneira ? Muitos nao sabem 
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escrever um projeto mas abraçam 50 jovens isso tem menos importancia q um show na esplanada 

pra pessoas que escolhem a culturs q vao consumir? Entao precisamos atender essas pessoas e 

ainda sim dar atençao aos numeros 

Rita Andrade 
12:55 

para fazer a denuncia 

https://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/servicos-menu/ouvidoria-mainmenu-149 

Renato Nunes 
12:55 

Entao vamos debater e nos organizar enquanto nos dividirmos ja estamos perdidos vamos levantar 

as pautas e nos ajudar 

Natália Stanzioni 
12:55 

A Lei criada pelos artistas existe e tem que ser cumprida. Dinheiro existe, tem que ser executado. A 

rua está aí e deve ser ocupada. 

Edivânia Rachel 
12:55 

Ja abrimos o dialogo sobre a loc entre os conselheiros de cultura do Recanto das Emas sobre a 

gerencia. Ou melhor, ingerencia. 

Circo Artetude 
12:55 

É isso , muitas ações acontecem sem grana e com continuidade na comunidade e isso tá errado 

Rita Andrade 
12:56 

para denunciar o boicote os conselheiros do Governos à reunião CCDF 

para fazer a denuncia 

 https://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/servicos-menu/ouvidoria-mainmenu-149 

Dayse Hansa 
12:56 

Renato, por isso tenho dito que acredito que o sistema colapsou, pq nao se alteram/melhoram os 

editais e as analises dos pareceres 
precisamos VOLTAR e influir nesses editais 

Rita Andrade 
12:57 

para denunciar o boicote os conselheiros do Governos à reunião CCDF para fazer a denuncia 

https://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/servicos-menu/ouvidoria-mainmenu-149 

Circo Artetude 
12:57 

Eu não estou atacando ninguém e acho que a fala da Dani distorce nossa luta 
Estamos sendo atacado quando o dinheiro não chega aqui 

Débora Aquino 

12:58 

Convoco a galera do forum de teatro para em massa fazermos as denuncias individuais! 

Dayse Hansa 
12:59 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.mpdft.mp.br%2Fportal%2Findex.php%2Fservicos-menu%2Fouvidoria-mainmenu-149
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.mpdft.mp.br%2Fportal%2Findex.php%2Fservicos-menu%2Fouvidoria-mainmenu-149
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.mpdft.mp.br%2Fportal%2Findex.php%2Fservicos-menu%2Fouvidoria-mainmenu-149
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FAC e direito adquirido 

Take 2 
12:59 

TUDO 

Rita Andrade 
12:59 

tudo! 

todas as formas  

Dayse Hansa 
12:59 

e a sec de economia ta segurando, alias, SEMPRE segurou 

Ana Luiza Bellacosta 
12:59 

Acho interessante termos um texto comum alinhado para fazermos as denúncias individuais 

Dayse Hansa 
12:59 

a gente nao dorme sossegade 

Rita Andrade 
12:59 

lembrem que temos que exigir o FAC e e os editais do LeisAldir Blanc 

Circo Artetude 
12:59 

Não sou eu , somos o movimento e isso tem que ficar claro ... Quando vc diz que eu estou atacando o 

movimento não esqueça somos um movimento também ... o Contraditório não é ataque é só direto a 

uma opinião que não é igual a sua 

Natália Stanzioni 
13:00 

Propostas: inserir videodescrição dos projetos; acompanhamento de agentes culturais via Gerências 

de Cultura; inserção de outras profissões da cadeia de arte; maior representatividade das categorias 

nos conselhos de Cultura... Podemos pensar em encaminhamentos possíveis e como cada pessoa 

que se colocou aqui pode ajudar. Como serão as divisões de tarefas? Quem vai organizar o ato? 

Quem vai fazer a denuncia no MP? Como cada coletivo pode ajudar? Mobilizar não é atacar entre 

nós. É agir. 

Rita Andrade 
13:00 

lembrem que temos que exigir o dinheiro do FAC e e os editais do LeisAldir Blanc 

Circo Artetude 
13:00 

Só estamos aqui porque ninguém nos ouvia 

Natália Stanzioni 
13:01 

Quando não se ouve, é certo se fazer ouvir! Temos mais concordâncias que discordâncias! 

Renio Quintas 
13:01 
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Como falar com a Ouvidoria Formulário eletrônico Telefones: 0800 644 9500 (ligação gratuita), em 

dias úteis, de 2ª a 6ª, das 12h às 18h. Atendimento pessoal: Eixo Monumental, Praça do Buriti, lote 2, 

sala 138, Sede do MPDFT Brasília-DF. Em dias úteis, de 2ª a 6ª, das 12h às 18h Coleta nas urnas 

das Promotorias de Justiça das cidades Carta dirigida à Ouvidoria do MPDFT: Eixo Monumental, 

Praça do Buriti, lote 2, sala 138, Sede do MPDFT, Brasília-DF, CEP 70091-900 Redes sociais: 

www.facebook.com/o 

Cacá Silva 
13:01 

Dayse Hansa, desculpa! Acho que não conseguir me fazer entender. Concordo plenamente quando 

vc diz "...por isso tenho dito que acredito que o sistema colapsou, pq nao se alteram/melhoram os 

editais e as analises dos pareceres..."  

julimar dos santos 
13:02 

Sim pessoal temos que fazer denúncias no ministério público em nome dos coletivos espaços e 

individualmente 

Natália Stanzioni 
13:02 

Vamos encaminhar? 

julimar dos santos 
13:02 

E pedimos para os membros dos coletivos também fazer as denúncias 

Take 2 
13:03 

BOICOTE AO CCDF CADÊ O DINHEIRO DO FAC CADÊ OS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC 

Circo Artetude 
13:03 

Continuam ignorando o resultado do FaC Regional e isso é prioridade pra gente 

Natália Stanzioni 
13:04 

Cadê o dinheiro do FAC? Cadê o cronograma de execução da Lei Aldir Blanc? Ibaneis, tire a mão do 

nosso dinheiro!!! 

Circo Artetude 
13:04 

Mas vejo que essa luta é nossa 

Rita Andrade 
13:04 

lembrem que temos que exigir o FAC e e os editais do Lei Aldir Blanc. 

para denunciar o boicote os conselheiros do Governos à reunião CCDF para fazer a denuncia 

https://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/servicos-menu/ouvidoria-mainmenu-149 

Edivânia Rachel 
13:04 

Boa Rita. 

Rita Andrade 
13:04 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fo
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.mpdft.mp.br%2Fportal%2Findex.php%2Fservicos-menu%2Fouvidoria-mainmenu-149
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para denunciar o boicote os conselheiros do Governos à reunião CCDF para fazer a denuncia 

https://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/servicos-menu/ouvidoria-mainmenu-149 

julimar dos santos 
13:04 

Então pode ser tres denúncias por pessoa kkk uma para o FAC, outra para a LAB, e outra pelo 

desrespeito ao CCDF 

RAIMUNDO SOUSA 
13:04 

Acho que não tem Quórum. 

Rita Andrade 
13:05 

ñ podemos deliberar 

Natália Stanzioni 
13:06 

Entendi! 

Mas mesmo sem encaminhamentos formais, importante sim seguimento nas ações! Gratidão pelo 

entendimento! 

Renio Quintas 
13:07 

Pessoas queridas tenho que atender minha familia aqui! Abraços a todos! Vamos em frente, na Luta! 

Rita Andrade 
13:08 

todas, todos e todes denunciando o boicote ao CCDF, Cadê o dinheiro do FAC e cadê os editais da 

Lei Aldir Blanc 

denuncia https://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/servicos-menu/ouvidoria-mainmenu-149 

Maria Tavares 
13:08 

E acredito que seja de extrema importância incluir no balaio de pauta levantadas pela Rita a 

reformulação dos editais para que possamos na prática descentralizar e desburocratizar os recursos. 

Temos muitos artistas em situação de vulnerabidade sem acesso a nenhum desses recursos... 

Cacá Silva 
13:09 

Maria Tavares, concordo!!! 

Dani Neri ARTE 
13:09 

Sim 

Débora Aquino 
13:09 

minuta individual  

450ª Reunião Ordinária do CCDF: 03/11/2020 as 9 horas de Brasília, onde conselheiros do Governos 

foram instruídos a não comparecer. Eu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx artista do DF denuncio ao MP-DF o 

descumprimento da Loc e Regimento Interno do CCDF. Artigos do regimento interno 4, 5 , 6 § 6º A 

convocação de Suplentes deverá ser realizada através de notificação prévia em até 24 (vinte e 

quatro) horas de antecedência por e-mail ou vias de comunicação por ele disponibilizada. 

http://www.tc.df.gov.br/sinj/N 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.mpdft.mp.br%2Fportal%2Findex.php%2Fservicos-menu%2Fouvidoria-mainmenu-149
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.mpdft.mp.br%2Fportal%2Findex.php%2Fservicos-menu%2Fouvidoria-mainmenu-149
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fwww.tc.df.gov.br%2Fsinj%2FN
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Nômade Vídeoarte 
13:09 

Opa, ótima proposta 

Débora Aquino 
13:09 

450ª Reunião Ordinária do CCDF: 03/11/2020 as 9 horas de Brasília, onde conselheiros do Governos 

foram instruídos a não comparecer. Eu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx artista do DF denuncio ao MP-DF o 

descumprimento da Loc e Regimento Interno do CCDF. Artigos do regimento interno 4, 5 , 6 § 6º A 

convocação de Suplentes deverá ser realizada através de notificação prévia em até 24 (vinte e 

quatro) horas de antecedência por e-mail ou vias de comunicação por ele disponibilizada. 

http://www.tc.df.gov.br/sinj/N 

Natália Stanzioni 
13:09 

Imediata execução!!! Bater na porta do André Clemente! Tira a mão do nosso dinheiro!!!!! 

Nômade Vídeoarte 
13:10 

Pedalada fiscal 

Dani Neri ARTE 
13:10 

Nunca foi falta ... sempre foi roubo dos recursos que são nosso por direito ! 

Adriana Gomes 
13:10 

Há braços!  

Wagner Negreiros 
13:10 

E nosso 

Sim 

Vamos gritar 

Dayse Hansa 
13:11 

sigamos 

Wagner Negreiros 
13:11 

Boa tarde 

Kuka Escosteguy 
13:11 

Até! 

Dayse Hansa 
13:11 

força CCDF! 

Raphael Veiga 
13:11 

Boa tarde gente 

Ana Luiza Bellacosta 
13:11 

Boa tarde 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fwww.tc.df.gov.br%2Fsinj%2FN
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Débora Aquino 
13:11 

450ª Reunião Ordinária do CCDF: 03/11/2020 as 9 horas de Brasília, onde conselheiros do Governos 

foram instruídos a não comparecer. Eu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx artista do DF denuncio ao MP-DF o 

descumprimento da Loc e Regimento Interno do CCDF. Artigos do regimento interno 4, 5 , 6 § 6º A 

convocação de Suplentes deverá ser realizada através de notificação prévia em até 24 (vinte e 

quatro) horas de antecedência por e-mail ou vias de comunicação por ele disponibilizada. § 5º 

Impedido de comparecer à  

Fernanda Gabriela 
13:11 

Boa tarde 

Shurek Ham 
13:11 

Então é pra mandar esse comentário da Débora Aquino? 

Take 2 
13:12 

Vou mandar esses comentários todos pra vc 

WELLINGTON 

Astiko Luciano Astiko 
13:12 

Valeu. 
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